INDYWIDUALNE
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W BOWLINGU KOBIET I MĘŻCZYZN
SZCZECIN, dn. 21-23.05.2021r.
REGULAMIN TECHNICZNY
I. PROGRAM ZAWODÓW
1. Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w konkurencjach indywidualnych:
a) kobiety
b) mężczyźni
Każdy z uczestników rozegra w indywidualnych 6 gier
2. Mistrzostwa przeprowadzane są oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w formie turnieju trwającego w ciągu
2 dni (w wyjątkowym przypadku w ciągu 3 dni).
II.KOMITETY
1.Komitety techniczne
Organizacja techniczna PZSN odpowiada za techniczną organizację zawodów w połączeniu z głównym
koordynatorem p. Marek Miśków.
2.Komitet techniczny składać się będzie z PZSN i inni członkowie powołani przez organizację komitet
i zatwierdzony przez PZSN:
1.
– przedstawiciel PZSN
2. MIŚKÓW Marek
- główny organizator
3.
- sędzia główny
4. JANICKI Tomasz
- trener główny (kadra)
5.
- inny przedstawiciel (klub)
2.Komitet protestowy
W skład Komitetu Protestów mistrzowskich wchodzą:
1.
– przedstawiciel PZSN
2.
- sędzia główny
3. JANICKI Tomasz
- inny przedstawiciel (klub)
III. UCZESTNICTWO
1.Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w konkurencjach indywidualnych:
a) kobiet,
b) mężczyzn.
2.Prawo startu w MPN mają zawodnicy o ubytku słuchu 55 dB w uchu lepszym.
3.Obowiązuje opłacona składka członkowska na dany rok kalendarzowy.
4.Obowiązuje posiadania licencji zawodniczej i trenerskiej PZSN.
5.Zawodnik(czka) nie może reprezentować różnych drużyn w tym samym cyklu rozgrywkowym.
6.W Mistrzostwach Polski Niesłyszących nie może uczestniczyć tzw. wolny uczestnik (czka) i zawodnik (czka)
zagraniczny.
7.W MPN nie obowiązują grupy wiekowe.
8.Klub, który nie opłacił składka członkowska nie zostanie dopuszczony do startu MPN.
9.Zakazuje się spożywania alkoholu przed i podczas zawodów (możliwa kontrola alkomatem).
10.Zakazuje się używania aparatów słuchowych i implantów słuchowych podczas rozgrywania meczy.
11.Wymagane są aktualne badanie lekarskie.
12.W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu
wynikłego z winy gracza, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
13.Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od
następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
14.Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Niesłyszących zobowiązani są do występowania podczas
zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach Reprezentacji Polski
PZSN).
15.Organizator dopuszcza możliwość startu złożonych z zawodników pochodzących z różnych klubów
– ich wyniki nie będą brane pod uwagę w konkurencjach głównych.

IV.WERYFIKACJA
1.Weryfikacja dokumentów zgłoszonych do MPN obejmuje:
a) składka członkowska PZSN,
b) formularz zgłoszenia imiennego,
c) licencja PZSN,
d) karta zdrowia,
e) system rozgrywek,
f) regulamin techniczny,
g) przepis gry,
h) itp.
V.ODPRAWA TECHNICZNA
1.Na odprawie technicznej dopuszcza się udział tylko dwóch osób z każdej drużyny (kierownik i trener
ewentualnie w jego zastępstwie kapitan drużyny).
2.Obowiązuje zakaz udziału w odprawie zawodników/zawodniczek oraz osób prywatnych.
3.Na odprawę powinni być zapraszani sędziowie prowadzący zawody w szczególności sędzia główny, który
będzie robił sprawozdanie końcowe z imprezy.
VI.ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1.W MPN jest obowiązkowe stosowanie smarowania zgodnego z normami ustalonymi na zawody
międzynarodowe rangi mistrzowskiej. Rodzaj smarowania ustala kierownictwo sekcji bowlingu PZSN
w porozumieniu z trenerem kadry narodowej PZSN.
2.Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w konkurencjach indywidualnych:
a) kobiety
b) mężczyźni
3.Kluby powinny w terminie na 7 dni przed mistrzostwami potwierdzić pisemnie swój udział w imprezie
do PZSN oraz organizatora mistrzostw.
4.Formularze imienne zgłosić należy na 7 dni przed zawodami, celem weryfikacji przez PZSN i zatwierdzenia
listy imienne do udziału w MPN.
5.Wszystkie zawodnicy winne stawić się na miejsce turnieju najpóźniej 30 minut przed czasem rozpoczęcia
zawodów w celu przedłożenia stosownych dokumentów (badanie lekarskie), losowanie torów i odebrania
formularza ewidencji wyników.
6.Rozgrywka turniejowa składa się z 6 gier eliminacyjnych.
VII. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
1.Suma wszystkich zdobytych punktów w MPN
2.Przewiduje się prowadzenie klasyfikacji indywidualnej. Nie przewiduje się prowadzenia klasyfikacji
juniorów.
3.W razie remisu w zawodach indywidualnych wygrywa ta zawodnik/czka, której zawodnik zdobył najwięcej
punktów w jednej z 6 gier.
VIII.STRÓJ
1.Zawodnik zawsze bierze udział w zawodach w stroju bowlingowym:
a) mężczyźni:
- koszulka sportowa typu polo z oznaczeniami klubu
- spodnie długie z lekkiego materiału
- z materiału w kolorze łagodnym, jednolitego
- z materiału o gładkiej fakturze, lekko „lejącego się” jak w klasycznych spodniach męskich;
- o kroju klasycznym z paskiem, wpuszczanymi kieszeniami z przodu, z tyłu bez kieszeni lub z kieszeniami
wpuszczanymi, z nogawkami zakończonymi prosto lub mankietami;
- nie dopuszcza się spodni z materiałów typu dżins, sztruks, drelich, stylon, ortalion oraz dzianina;
- nie dopuszcza się spodni o kroju typu dżinsy, bojówki lub innym z dodatkowymi ozdobami, naszywanymi
z przodu, z tyłu lub po bokach kieszeniami, plakietkami, guzami, itp.
- zaleca się, aby koszulka była wpuszczona w spodnie .
b) kobiety:
- koszulka sportowa typu polo z oznaczeniami klubu.
- Spodnie długie jak u mężczyzn.
- Spodnie krótkie, na zasadach takich samych jak spodnie długie, o dopuszczalnej długości od wysokości linii
kolan do wysokości „pół uda”; nie dopuszcza się krótszych niż wymienione wyżej szortów ani dłuższych
np. typu „rybaczki”.
- Spódnica krótka, o długości takiej samej jak krótkie spodnie, gładka lub plisowana; nie dopuszcza się
spódnic obcisłych, krótszych niż wymienione wyżej - typu mini oraz dłuższych.

IX.BUTY
VII. BUTY
Zawodnicy grają wyłącznie w butach do gry w bowling, własnych lub ogólnodostępnych w centrach
bowlingowych.
X.ZACHOWANIE NA TORZE
Zawodnik stara się tak organizować swój pobyt w czasie turniejów w okolicach torów, aby nie przeszkadzać
innym zawodnikom biorącym udział w grze, a w szczególności:
- sprawnie, bez zbędnej zwłoki wchodzi na rozbieg, przygotowuje się i oddaje rzut;
- jeżeli na jednym z sąsiednich torów inny gracz przygotowuje się lub oddaje rzut, Zawodnik:
- nie wchodzi na rozbieg;
- nie zdejmuje z podajnika kuli;
- nie czyści kuli w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiegu;
- nie robi nic, co może przeszkadzać w grze;
- jeżeli Zawodnik posiada środki mogące zanieczyścić rozbieg lub jego bezpośrednie sąsiedztwo
(w tym szczególnie pudry, talki, napoje), trzyma je w zamkniętych opakowaniach, a posługuje się
nimi ze szczególną ostrożnością;
- w trakcie jednego bloku gier nie pali tytoniu, w przerwach robi to tylko w miejscach do tego wyznaczonych
lub określonych regulaminem turnieju;
- w trakcie turnieju nie pije napojów alkoholowych;
- nie przenosi się na inne tory jeżeli inni zawodnicy nie zakończyli jeszcze swoich gier lub, jeżeli jest taka
potrzeba, robi to ze szczególną ostrożnością;
- po zakończeniu swoich gier pozostaje przy swoim torze w ciszy i spokoju tak, aby nie przeszkadzać
innym w grze lub opuszcza sąsiedztwo toru, jeżeli pozwala na to regulamin turnieju;
- przed zmianą toru pozostawia po sobie porządek;
- informuje towarzyszących mu kibiców o zasadach dobrego zachowania w czasie turnieju.
XI.FAIR PLAY
Zawodnik zawsze zachowuje zasady fair play, a w szczególności:
- zgłasza do organizatora lub sędziego wszelkie pomyłki systemów liczenia punktów lub inne zdarzenia
mogące zafałszować wynik sportowej rywalizacji, za szczególnym uwzględnieniem własnej osoby,
bez względu na to na czyją korzyść lub niekorzyść działa;
- nie komentuje w sposób kontrowersyjny wyników swoich oraz innych zawodników;
- nie przerywa gry, jeżeli jedynym tego powodem miały by być złe wyniki lub niewielka szansa na sukces;
- nie wprowadza złej atmosfery w celu wytrącenia rywala z równowagi.
XII.NAGRODY
Indywidualne - Kobiet
1 miejsce – Tytuł Mistrza Polski - puchar lub statuetka, medal i dyplom
2 miejsce – Tytuł Vice Mistrza Polski - puchar lub statuetka, medal i dyplom
3 miejsce – Tytuł II Vice Mistrza Polski - puchar lub statuetka, medal i dyplom
Indywidualne - Mężczyzn
1 miejsce – Tytuł Mistrza Polski - puchar lub statuetka, medal i dyplom
2 miejsce – Tytuł Vice Mistrza Polski - puchar lub statuetka, medal i dyplom
3 miejsce – Tytuł II Vice Mistrza Polski - puchar lub statuetka, medal i dyplom
XIII.ZGŁOSZENIE
1.Formularze ostateczne imienne do dnia 14.05.2021r.do godz.23:59.
2.Każdy klub dokładnie zapisze nazwisko i imię oraz numer licencji.
3.Po tym terminie zgłoszenia nieważne.
4.Potwierdzenie udziału w imprezie prosimy przesyłać e-mailem: bowling@pzsn.pl i do wiadomości:
korona@sksg.szczecin.pl
5.W dniach: 18.05.2021 r. (od godz.08.00) do dnia 19.05.2021 r. (godz. 15.00) istnieje możliwość
wprowadzania następujących zmian do złożonych wcześniej zgłoszeń:
- zmiana zawodnika/zawodniczki,
- wykreślenie zawodnika/zawodniczki
6.Listy startowe zostaną zamknięte dnia 14 maja 2021 o godzinie 23:59.
7.Informacja taka zostanie podana najpóźniej do 16 maja 2021 r. Lista startowa będzie dostępna
na stronie www.pzsn.pl.

XIV.PRZEPISY GRY:
1.Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Kręglarskiego z uwzględnieniem
zapisów niniejszego regulaminu technicznego.
XV.PROTESTY
1.Decyzje w sprawach protestów złożonych podczas zawodów w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji
w wysokości 100 zł, dotyczących wyłącznie organizacji i przebiegu zawodów indywidualnych lub
drużynowych podejmuje PZSN powołany spośród obecnych na zawodach Członków Zarządu Polskiego
Związku Sportu Niesłyszących. Decyzje PZSN (KGiD) są ostateczne. W przypadku negatywnego
rozpatrzenia protestu kaucja za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi.
XVI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Medale za miejsca 1-3 wręczane są pod warunkiem startu co najmniej 4 zawodników/zawodniczek
z 3 różnych klubów zgłoszonych do konkurencji w zawodach MPN (po spełnieniu warunku opisanego
w punkcie I 1.2. Regulaminu ogólnego).
2.Organizatorzy MPN zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną do PZSN na adres – info@pzsn.pl –
sprawozdanie z kompletem wyników uzyskanych przez zawodników i drużyny startujące w zawodach
w terminie do 24 godz. na stronie internetowej (www.pzsn.pl) po zakończeniu imprezy.
3.Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Kręglarskiego z uwzględnieniem
zapisów niniejszego regulaminu technicznego.
4.Zarząd interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZSN.
5.Zarząd PZSN ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd PZSN i obowiązuje
na rok 2021.
Polski Związek Sportowy Niesłyszących

